NSTDA Academy
NWA001 : Understanding Network Fundamentals.
หล ักการและเหตุผล :
ปั จจุบน
ั เทคโนโลยีด ้านเครือข่าย คอมพิวเตอร์มค
ี วามสาคัญอย่างมาก ดังจะเห็นได ้จากปริมาณของ คอมพิวเตอร์
่ มอยูบ
ทีต
่ อ
่ เชือ
่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ ตทีเ่ พิม
่ จานวนขึน
้ อย่าง รวดเร็ว ดังนัน
้ เพือ
่ ทีจ
่ ะทาให ้การจัดการข่าวสารต่างๆ ภายใน
องค์กรมีความทันสมัยและทันต่อความต ้องการใช ้งานอยูเ่ สมอ องค์กรจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ
่ ะต ้องมีการฝึ กอบรม
บุคลากรภายในองค์กร ให ้มีความรู ้ความสามารถเข ้าใจในเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทม
ี่ ก
ี ารปรับ ปรุงเปลีย
่ นแปลง
อยูต
่ ลอดเวลา
ว ัตถุประสงค์ :
่ มระบบ Network
 ผู ้เข ้าอบรมจะมีความรู ้พืน
้ ฐานในเรือ
่ งของ Network Concept, OSI Model รูปแบบการต่อชือ
ในแบบต่างๆ ข ้อดี และข ้อเสียและอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีจ
่ าเป็ น ตลอดจนเปรียบเทียบการใช ้ระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารเครือข่าย
แบบ Server Base กับ Peer to Peer และเรียนรู ้ความแตกต่างระหว่าง Window 7 / 8 /10 และ Windows
Server 2008 / 2012 เพือ
่ เป็ นพืน
้ ฐานไปอบรมในระดับ Network System Administration
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ :
 ผู ้เริม
่ ต ้นเรียนรู ้พืน
้ ฐานทางด ้าน Network เพือ
่ ไปศึกษาต่อในหลักสูตร Advanced ต่อไป
ความรูพ
้ น
ื้ ฐาน :
 มีความรู ้พืน
้ ฐานการใช ้งานคอมพิวเตอร์ หรือเคยใช ้งาน Network ในระดับ Users มาบ ้าง
หล ักสูตรต่อเนือ
่ ง/เกีย
่ วเนือ
่ ง:
 TCP/IP Internetworking
 Internetworking using Cisco Routers and Switches for IT Professional
 Network System Administration Techniques for IT Professional
้ หาหล ักสูตร :
เนือ
 What is Networking?
 Major Types of Networks
 Network Design
 Network Cabling the Physical Media
 Wireless Network Communications
 Network Adapter Cards
 The OSI 7 Layers Models
 How Networks Send Data
 Network Protocols
 Ethernet
 TCP/IP
 Network Operating System Setup
 Network Printing and File Sharing
 Implementing Network Applications
 Networks in MultiFinder Environments
 The Client/Server Environment
 Managing Network Accounts
 Managing Network Performance
 Ensuring Network Data Security
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NSTDA Academy
วิทยากร :
่ สัตย์สท
ิ ธิกร
อาจารย์อาทิตย์ ซือ
 Microsoft® Certified Professional
 Microsoft® Certified Technology Specialist
 Microsoft® Certified IT Professional
 Microsoft® Certified Solutions Associate
 Microsoft® Certified Solutions Expert
 CompTIA. Security+ certified

จานวนชว่ ั โมงในการฝึ กอบรม : 3 วัน (18 ชัว่ โมง)
ช่วงเวลาฝึ กอบรม: 9.00 - 16.00 น.
สถานทีฝ
่ ึ กอบรม :
สถาบันวิทยาการ สวทช.
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ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วิธก
ี ารการสารองทีน
่ ง่ ั :
ติดต่อสารองทีน
่ ั่งล่วงหน ้า ในวัน-เวลาราชการ
โทรศัพท์: 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887
โทรสาร: 0 2644 8110
Website: www.NSTDAacademy.com
E-mail:
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